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-·· - BAŞTARAPI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Yazan : ~· :~li• Ais "'liman tıl ·~ zesİ 1 ccaret müdürlüğüne g~/en bir rapor hak.kını tanımak mevkiindcyiz. 

17 ---------a.,,.x--------·---- Türkün şerefli hasletlerinden bir; do . l v ~ft~~~ baz r 8(!.maga • t d •• •• • Yalnız ''ntnn \'aZİfcsini ifayn koşanla· 
Kuyucu l\iurat aşa ~ zmıg ıanıs an a uzum, ın- ruı çoluk çocuI.runa değil, alctfuııu.ın 

. '5 •·aşla· nd yok~lllfura ~cfkat göstermek Türkfin şi· ---------x:;.x -- - il arıdır. 
YeniçeriJerin ayalı diremesi üzeri e, bizzat --• -- C • Ve tu•• u•• D vazı• yeti• eu1!:1wba!ı'::m ~~~ere rardun 

Jıendl• .. 1• 1ıa.tt•..v•._ ı-A .... Aw. Jıon,. or a!.. Mtitze, Ebedi e:in 
• ~-.. H y-•~- :i- Nerede kaldı ki bixiın emniyet ve hu· 

tutar gibi serkeş bir vaziyet tnkıtımış- M~slan bey ı-ii:r.c bı ı~'P K • ..ı lh .ı biJ!t .. 11 fuı)laf Gf ('i!ı!Gr'l•ı -------'JCS'•X------- zunmıum muhafa7.a edenlere tam bir 
lardı. Murad paşa verdiği emrin infoz ~endiye dedi ki: 

1 nJ ca ıandıracalı.. Bu ~ıı anan&tanda tütün az, incir ue tizüm SG• hu.zt::" temini gibi mecburi vatan mükcl· 
edileceğini umarak bir kaç dakika ka- - Mm-ad pr ·anın ~üyn Nnsl'h pa~ı - 'I."' - d d lcliyclindc ihmal cüstcrebilelim. 
dnr bekledi. Sonra hiç kimsenin yerin- tarafından zehirlendiğ ne ve- m. rhurnun , Kordonda Atatürk konağında "İzmir ff.JICll'I il Ul'gun.. Eğer l\lehmetçik ailesinden olacağı 
den kunıldanmadığını görerek öfkeli bir bu ytizd n rild i~iiıı dııir ot el n h 0 ri t'hrmm l'fl kıymettar bir müzesi o arak Atina ticaret ntaşeliğimizden mıntaka içinde satış fiatlcri Atimı hükilmeUnce mcktu~larla çoluk çocuğuna ~etç_e 
tavırln askerlere dedi ki: ahali arasında dilden dile doln~'..Il h r ri- mevc'nn ~etirilmekte olan Atatürk mü- ticaret müdurliiğüne gönderilen bir ra- tcsbit edilmiştir. Amerikan incirinin ok· ba~dıITTru, onların sıkıntı çckmcdiklcrı; 

- Bire adamlar_. Verdiğim işaretin vayet mevcı.ıt- Bu hususta ne buyuru- zesinJ, fanliyE'te geçen mfilehassıs heyet peırd:ı Yunan ihracat mahsulleri haklan- k 8 drnh · Varel i irinin k1 nl ..oı.rrenecek olorsn knfasını ynlım " 
manasını anlıyamadınız mı? Bijn bön Jur, efendi luıu~tle-ri? hazırlan·ağa bışlam:şlır. Bu müzede da bazı malumat verilmektedir. Bu ra- 7 d:.aruru v.::;i yem:hl.ik~c. irin. ~. ıtk:. ~~du'~'Dt tn.ng·u·st~enzil'nnı. ·t!Sy!~~-4~.cşFgulakaettmo,eı: 
•• .r. zum.. e neye bakarsınız. böyle? Varıp Kadı avurdunu doMur<>n tutlin du- Atatu"rkün hav::ılının her safhasını can- ·· y · ~~d · yıl Sulta b dil "'~ L"\..VfiUL 
yu pora ~ore unanısw.u n yem - altı drahmı olarak tes ıt c miştir. Dı- tırnp \'erici haberlerle Jmral•u:usa neler 
.,,,, oğ'"'"'Cıg·ın k11nnı 1·tmam etmenizi an- manlarıru havaya savurduktan c;onra landırnn eserler ve fotooraflar buluna- niye ·· .. k lt,_,..; 22500 tondur Sul ..,. "'-' 
v- um ö ... uzum re ~o =• · - ğer cinsler Yunanistan dahilinde istilı- diic::ünebilc-1!ini ınukn .. ·esc ''Oli"1e nef· 
lntıp dururum.. Hemen şı"mdi rırla'-·ıp cevap verdi: caktır. t . il .. .. 1 ··-· durgun - --.. J J J 

J anıye zumu n ım ve sao..ıuu - lak edilememektedir. simizdc tecrübe etmek kfıfidir. 
sabiyi tteki diinyaya ulaştırmanız mat- - Vallah ... B l'llem ki b"y oğlum. Bu Atatürk mUzcsi ~·nlnız İz.mirin de~il, dur. Son hafta içinde İsviçre, Yugoslav-
Jubumdur. Şimdi anladınız mı? rivayeti mulıt lif zaınnnlarda ve miite- bütün Türkiyenin malı olacağından. Is- ya ve İsveçc 25o0 ton üzüm ihraç edil- Yunanistnnda 940 tütün mahsulU de Askerlerimize hediye göndermek hu· 

Yeniceriler Murad paşaya kar.sı koy- addit ağızlardan ben de duydum. Fnkat tik1al harbı b~kumnndruuııın nskeri ha- mişt:ir. hazırlanmıştır. Rckolle geçen senekin- susun.~~ kiiçiik bir. işaret biitün yur· 
dul ..... Hepsi bir alh.,dan·. işin do~nısunu ancak Cenabı M.-vla bi- uatmn nit büti.lr. hatıra, ınadalva ve el- d d h ksand y t"'tün1' • • da milli bır heyecan içinde gayrete ge· ..... e;•.. .. J J Yunanistanda incir ihracatı da tevak· ~n ° a no ır. unan u cnrun tinniştir. Türk milletinin göz bebeği or-

- Yooo ... Devletli vezir... Bu iş hl- lir ... Fakat ben, elde kat'i bir delil mev- biselerin bu müzede toplanmasına çalı- kuf geçirmektedir. Dahili istihlfildit için koruma ofisi, tütUn .satışları için büyük dusudur. Ondan kıskııwıcaLrı biç bir şca 
zlm elimizden rui!a gelmez Biz. askeriz; cut olmadıkça, Nasuh pasa ic·n kııvu- şılncaktır. tari- tah.c;Lc; edilen üç cins incirin memleket bir faaliyet göstennektcdir. yi yoktur. Binııenalıeylı asker aileleri· 
fakat ccllii.t değiliz ... Diye haykırdılar. cuyu zehirledi demek doğru olmaz fik- Atali.irk müzesi 20 nJtustos 1941 ··-·-·-·-·-·- -·-... -·- ·-.-- -- nin bakımı işi de en sıealt bir smnbni• 
Yenı'çer·ıt-dcn bö ... lc katti bir rcd cc- rindeyim. hinde merasimle açılacaktır. PO ll!'E 1 "'~ ' j -' • yctle göğüslcrimizdo yer almalıdır. A • 

vahı alan kntı yürekli '\'czir, belini bii- 1lyac; cfcncli tam hu sözl,.ri c;·; ·le \"P , cLğuıdan da şu'"phcmiz ''Oldur. IJc)kJ 
kUk b·ır bale gl"tiren ihti••arl·x..~a rar•. heniiz bitirmisti ki ı;rıfada hüvük b'r •u- - - -- • • • • .. • • • • J 

J 'n'" b J movzuun ehemmiyetini knvnymnrunıJ 
men blr delikanlı gibi ÇCV"ilc adımlrır rülti.i peyda 01du. ~ır ,.~·v ~-ıron ir "ık 1..~ielhZı.;2 mı?htebü:dn k ba%l \'lllandaşlnr bulunahiUr. Onlan ten· 
nta,..,k ı'}erJedı.• r,.,.UğUn yantnn V. aklfı!;- ı:ıdnmların yukarıya c•kt• 'l'I nl-ı• '1 • • • •• ece erı· vu uata ey • .... VV'- evmwc-elf1e•t"'ft'I '-Hl'fllı.ln \'il' etmek, milli heleaınlnnru tahrik ey• 
'nasını mu••teakip çömeldi \'e s.~.:ıe ke- 1ro~uc;mn sadaları cluvt•ldt• T •cf"n bav. ·-~ •..ı .,.~ .,_.,..,. • 

'! ş l · ·w k "lk' t temek hepimi7fo uhdesine dfuıen diğct ınikten ~b:ıre~ kuokuru ellerini uuıt:ır" ı .. Alinin ve rnisnSrinin o'·•-d •ı rı"'<ı e mını c.• ı ınu ıyc mezun n•"' bir vazifedir. 
bicarevi boynundan kavradı, onu h<Y.1- 'rnpısı da a~c;,ızın hızJn ac•ldı. H ""lan mülkiye ınckte~iniıı tesisi ydıld1t~ıu j d k • • Bu hususta J:'ÖStcrcceğinıiz bassnsiyel 
mab koyuldu. Doksan yaşını mütec~l\-17. bC'yin kithyn.c;ı biı-clenbirt' İÇC'I .. , .. , f.! rip münnst'betiyle JJUgi.in saa.t l! e . ~- a D vermeme ıçın... ınilli (.'Illllİyctimizin mesnetlcrinden bi· 
ihtiyar vezir ile yedi yasınd:ıki masum ı,üyük bir heyecan duydu"'unu gö teren nalw<tn toplanacaklardır. lzmırdekı muL r~ni teşkil eder. Askere gidenlerin ail& 
arasında bakımların tüylerini ÜrpE>rtc-- tel5ş kinde efendisine dedi :ki: kiye me::..uııl.E!rı b~ı ın~rasiın toplantısma -------x.sx·-------- lerl kendi ııilemiz, (Oetlklan kendi yav• 
CCk d"' .. ecede mn·~ı·s b·ır mt''ıc-.:lele l>""- - Aman beyim, ş.imdi bt.-nhuldan da\•ct cdılnıışlerdır. lı ı 1 d Arada hi b. { k .. t 

""' WJ HU "'-' • ·s-ı..ı1ıaıı•-. pol,:,.. ı--afından S"'l.I .. .,.. ontro rQ f\rllntZ lr. 4; &r af g(}ZC • 
Jıdı. Ufacık oğlan Murat pas:1ya müHa- haraya bir ulak (~) 2eld.i. Size hital-ıen - - - - uu au.· N ... - N6 u memck namm ve seref borcudur. 
sı1 tekme atıyor, boğazını sıkan clle.r.dPn yazılan bir fermanı hamil hulunmııktn -BELEDİYENİN altına alındı •• Bir çoJı IJıçaJı toplandı Böyle mühiın bir işi yalım beJedjye· 
kurtulmak t .. ; .. onlnrı ısırıyor ve çetin imiş... b arada '~-t.,.. da d···vrilerek vnnı:nn "'k- uiıı omuzlan iiıcrme htrukmamal":Jt. ~ F ö .. u d M,.,... h Yenı· ~ı·~maı-- Zabıtaca bıçak aıcınmnsı işine ilyl1k ıwuu.. .. J-- ..... .,, bir mukavemet göstererek kuyucuyu erman s zun uyan =•ll0 ey ve Y- ..,. ... -. mı~•ır. y~n L---- .. ı:ndUrülm" a ... ~. Parn t.es. _kilit!, muhtcUf. cemiyetler "" 'k"'nd f eli il Al' h ,_. d 1 · K ak So kk d G" el hir ehemmiyet .verılmcktedir. Geceleri ~ --· llCI= :.u ~~u" · uğrn tırnıakta, yormakta devam ediyor- ..,'"" ı e en e ı ep uır en ~·er enu- arsıy a ğu uyu :ı uz tepe teşeklcüfler ıcrck tenvır ve gerck tııJı· 
du. Fakat ne de 01~" iki tarafın kuwcli den fırladılar. Mestan b;!y önde, ili~cr- me\•kiinde ai:nı;lruua faaliyetine beledi- her hnngi bir zabıtn vak'asınn meydan BARDA BİR VAK'A sil bakımından bn "el'effi v--='enin h:ık· 

..,_, l d · · k' -.l , __ , d d d t k d d f kal · vel'ilmcmck i.izcrc rnbıkalılar sıkı kont- " iU.IJ, arasında bir nisbct ıncvcul Qlmadıfr1 için eri e onun pcşını ta ıp t.-uere.t uua an yecc evmn e i me te ir. Ka i e esı- ' kiyle ifasına yardım ile kendilerini ınii· 
m.., __ "~e ~,_, 0 laıdnr uzun sUrmedi. çıktılar. Merdivcruerden nşa~ıyn inip ne de yeniden çam fidanları dikilıneğe rol

1 
altına nlınmıştır. Keçecilerde Şen barda bir vak a ol- kcllel tutmalıdırlar. 

ucuuı..~ ~ ı k 1 kiccşuıelikte yapılan silah nrnşlırına- N b' ;;1 y dınd b' • t"l.-..x...ın hareket1er1ude, bo~uını sik:ın cüm e apısının önüne geldik eri \•ak1t, haşlamıııstır. mtL?--tur. a ı o"'t. aşar ıı a ır şa· ff A .,..,., OCAKO~LV 
..,....,.. .. ı;• d b. k k ,_1 1 k S t 1 l" dd · d C nıh · k sı neticesinde Hfu.el·iıı omu Mehmet, h h im '-· d t o ~ V 
demir tc ... kacn artık daha fazla mukavl'- ora a ır} en aıa >n ı iroz l vi e .:ıatay ca esın .! ü urıyct par 1 ö' ı.<> sar os o us, l.Jdr a o urnn sınan 

... ,. f d ı d d k Ahmet oğlu Sinan, Ahmet oğlu İhrahim, ,-.ı İsl - 1 b" ..: ....... ~: 1._ 

m""t: edemlv-cc..ıı;ı-ı gösteren bir gevsek- Kadı c endiyc ve beyin yeğeni Aliye i.herin e ve erkek isesi cad c:.in c: a- o~u ıs.-ını msma ır .şarap ~ ı.ır· 
"' " '--ı-;u.< ~ ı .:ı- d l ı :Ias.-ın o~lu İsmail. Ahmet oğlu Mustafa, •- k •- •·- s ~1 u1m ılk peyda olmrığa bas.ladL Yfu:ünün ren- yol açmak üzere iki sıra olmuşltırdı. na iıasyon inş.,:ılına ucvam c i ıncKtc- uıtaı·a yarawmısı.u. u'i4u tut UŞ• 

K k ela ı l di II lil R'f dd · · k il Kadir oğlu Remzi, lfalil o~lu Emin, Al>- l n: moraı·dı ve nlhnt-et 0 ufacık baş ku- npının önüne a r i er iyen M:-c.tan r. a ı at pas.1 ca esının ann - . ur. 
e:.& "'J ,_ d ı durrahim. l<mıail ojHu Halit, Ahmet oğ- u 1 · "fı L • • •• d 
Y""UDUn parmakların" kendismı· teslim bey burada kuyruğu ve sağrısı +ozlara 7..asvonu iKınal e i.ıniştir. . nG o en HO~un e ...... "' ~ lu Mustafa. Ha<i<ııı c,ğlu lsınail, Fadıl oğ· -' 
elti. büsbUtUn harekeL'>iz kaldı.. bulanmış, vaziyetinden çok yorgun bu- - -•-- lu HUseyin, İbrahim oğlu Hasan, Temel Hıf fnrsızlıfı-

Murad paşa, şlkArının ölüp ,gilliğinc lundu~u andalaşılan biı·bntla kar.şılasını tlı. A~Jıer ailelerine oğlu İrfan, Rauf ~hı Muammer ve Ha- Bc.:..10\rarun Naldöken köyünde Ali 
tamnmile kanaat geünniş olmak için Aallm yanın • üst~ aşı <'amur içine" 'lan oğlu İsınall adlı sahısların Uzer1erln- oğlu Velinin evindı=t sandık içinde bulu-
parmaklarını gevşetmiyerck bir müd- 1<: mış. keçe külah 1 bir adam duruyor- yardım işi.. de Lirl.!r bıçak g(jnölcrt.•k alınmıştır. nıın 750 kurus ile bazı eşya çalınmıştır. 
det anha bcklcdl Ancak çocuğun bo;;ul- du. Sol eliyle hayvanının diz~inini tu- Asker ailelerin" ynrdnn İşi, fazUı izdi- Hırsız nranıno.kiadır. 

Hava harpleri 
--~· ...... ----

duğuna büsbUtün kanaat getirdikten tan bu adamın öteki -elinde ek ktrmızı luım .vi.izünden belediye merkezinden Ketlinin sebep * Naldöken k~Unde Ali oğlu Hasa-
sonra onun bo~az.ım bıraktı, doğruldu, renktt> bir atlas kese bulunmakta idi. alumrak bütün lx-!ediy.u mıntakalanna olduğu yangın.. ıun evi.. kapısına anahtar uydurmak su- -
ayağa kalktı .•. Ve bu mUthiş dramı ncf- - Ne o, yolüaş! .. Hayırdır ins:uıll:ılh!_ \'erilın~tir. Bu sw-etle holk daha ko- Knrantinndn 2:19 uncu sokaktn Kazım reU.vle içe.riy,e giren bir. hırsız tarafın• 

En mühim Al
nıandeniz inşaat 
tez~ahına ya
pılan hücum retten ve korkudan sarsılarak temaşa Galiba biz~ verilecek bir. {-cnnanı hilınıı- tayca muameleler.ini ikmal ettirecektir. oğlu Hüseyin, ınııngal :Uzerinde hir tepsi dan soy.ulmuştt.a". Evde bulunan 70 Ura 

eden Ycniçmilere dönüp dedi kı: yunu hamil bu1unuyorsun? bırak:ırak dısanya cıkmış, bu sırada içe- ile bazı cşy.n çalır.nu,,c:tı.r. Suçlu aranmak-
- Yazıklıır olsun sizlere. .. Hepinizde Mestan beyin bu sualine cc\•ahrn ul.ık -- - - ridc bulunnn kedi tepsiyi de\'innlş, bu Uıdı 

de zerre kadar yürek yokmuş. Bu ne dedi ki: ze~1t·nf r ! lan ----------·- _ __!:. __ - ·- ·- ,- ·-·-· · ·- ·- ·-
ccbanet! .. Bu ne ge\~cklik!.. Yumruk - Siroz beyl Mestan bey s n mic;in? " I e O lyofl .. 
kadar bir çocuğu haklamaktan çekindi- llayırlı haber f!ctirdim. Mü:d,.mi ic; •r: '1 Mıntaka zeytıncilik mütchnssısı bay YEr:ı H 'ABE LE p 1 sn s Er 1 v ZIYET 
nlz. Duyduğunuz merhamet bu tşl yap- beyim .. Padic;ahımız Leh hilkii ..... ~ .. rın3 Nazını Kılıç bugün Snlüıli, Turgutlu ve ı h U 
maktan slı.i menetti nınına, bu çocuk karsı sefer ilfın etti... lo:te ş vkntllı hün- Alaşehir mmtakasında ze~1incilik tetkj- - P ._. r' =• "' uıri SAH1FI<:J)(~ - - BAŞT~-ıAFI 1 inci SAHİFEDE -

k~ ·· d .:ı· ~ • f h'' .aluı ı çıkmıştır. tün cephe boyunca ric" atlarına devam 
sığ bıı:akı!:ıcuk olursa bu yilzden tcvel- örın namıoı:z., r.on er<-· •ı Pr anı ıı. 
lUt edecek ol:uı fenalıkları göz öni.ind~ mayun ycdimd"ki bu nllo.s kC':. ıç nd"' Her tarnft.n zevtın mahsulünüı, toplan- etmekte vc> bu arnda bir çok müstah-

b 1 nıusına bu hafta haşlanmıştır. Dip ve üst kem mevki terk evlemektedir. Cf'nup tutmak ta ffizu11 "clmez mi? Bu mel'un · u ıınuyor. " 0 Ul k b zevtinler ayrı avn tasir edil,.,.ektir. bo"lgesı'nde du"ş n A a d · ~k Knrn Saidi tepelemek için devlet bir or- n u sözleri söylcdiktm sonra k"'- .. -' "~ m n Y saran ıının "' -
du gönderdı, bu kadar kan döküldi.i... st-yi öptü, basına kodu. Bu hnn>k<>ti u~ -• ribcn 11 kilometre şimalinde bulunan 
Hazineler dolusu rr:nsraflara girildi. E~- defa tekrar etti. Ve sonra onu Mestan C. O~ fJaStGEJeS~ ve kilit \•nzifesin gören Delvina şehri-

b lt 1 nin etrnfıııdnki tepelere çekilmiştir. Da-kiya arasında yaşıyan, onlarla düşiip eye uza ı. • ~ -., •t~ 
kalkmaktan zevk c1uyan bu !!:>cuğun da Keseyi alan Siroz beyi ulağın göster- ftfGGd uf l~Or- ha şimalde diğer bir bölgede Yunan 
yann bUyilycrek memleketin başına diği saygılı hareketi üç d"fn onun gibi Cocuk hastanesinin dış kısmı inşaatı kıtaları bir c;ok parlak hareketler yap-

k ik d d. ki ı'kıı1al edı'lm' tlr f,. s d ğr" kı ını.lnr ve dü .. mnnı mev·,ilerı'nden su"n..,u·· tıpkı Kara Sait gibi ikinci bir püsküllü w rar ett ten sonra e ı : 1 • " ıva ve o ... nın • '" • ., 
Bah Ih ] Slml~rı11111 "''C li alz 'l 'k ı· k hücurrılariyle çıknrm•>'lardır. Bu parlak beli kesilmiyeceğl ne mulQın? ıs.le ilcr- - şişin e ette veri ir. Ger~k sen .. " r m eme ı e ı ma ı o- ..,. 

rd. l ti' k k l han•kctler netİct'.sı'nde •zcu''mle 2 1 00 de bir çok kanların akmasına meydan ve gerek atın çok yorgun görünüyorsu- 0 ınasyon ıeye ·arnrına ay ırı o ma- ~ 
(K11L d ) d b dı"ı ··e btııılar·•ıı '""'rlı' malzem l"I 1'k metre irtifamda bir d,.g· mevzı'ı' alııımı-vcrmektense bugün bir ufök çocuğun nuz. wıyasına önüp şiın i götür u ,... • • '" e e • ., "' 

d 1 h ı h malın'' mu·· .. "adc "rulm"'sı' Jıususu Sthl at tır. Dü•man di"er b·ır dag· ko .. '-·u··nt"ı' de başını kopararak yarının bütün telıli- a am n ayvanını.. vice islira al et in- ~ "" " '"'"' 1 .. ., J 

kell'Tini linlemiş oluyorum.. Zararıam ler .. Ben de vnnp fem1anı hümayunu vekiiletindl'tl isU7 .. uı edilmiştir. terk etmiştir. 
zararıhastan daha üstün tutula gelmiş okuyayım .. Ve bana vcrilı:n emir her ne 

Çünkü gerilerinde köy yollarından 
başka yol yoktur. { folbuki bu mıntaka
da f talynnlnrın eo güzide zırhlı Tümeni 
harp etmektedir. Binnenaleyh bu kuv
vetin teslim olması muhtemeJclir. 

PERMIDİ VE ERGİRİ DÜŞl\IEK 
O ZERE 
Pcnnidi .: fü~iı;! .rolunu iluıtn eden 

mühim tepeler Kanuıen Yunan kuYVet-
leri tarafından uptedilmiıtir. Bu ae
bq>le mezkür ıehlrJerin Y wıanlılar eli
ne geçmesi bir ıün meselesi olmUf deni
lebilir. 

MERKEZDE VE POGRADEÇ 
MINT AKASINDA 
Cephenin merkezinde Yunanlılar ltal· 

değil midir? Eğer bu işte bir vebal var- ise. derh:ıl onu yerine getireyim. 
sa benim boynuma olsun... Siroz beyi Kadı \'e yeğeiıile birlikte, 

!jte l"Uyucu merhum, o gün YenJçc- biraz evvel terk ettikfori odnya tekrar 
rilere' hitaben aynen böyle deıni.~ Fa- döndü. Orada Mestan bey keseyi açıp 
kat ben onun bu mantığını hiç bir veç- içinden padişahın fermanını çıkardı. Ve 
hile doğru bulmamıştım. Bakalun bu ço. okuması için onu tlyas efendiye tevdi 
cuk. kuyucunun zannettiği gibi ilerde etti. 
memleketin başına bela mı kesilecek? - BlTMEDi -

YENi~nrn ALTıtv H 1-.F TASI 
Bugün 

TÜRKÇE SÜZLÜ - TÜRK l\1 USİKİLİ 
TÜRK MUSlKi ÜSTATLACINI~ l\U:Şlll:Hi.. 

yan mukavemetini kırmak için mütema-

1
. diyen süngü hücumları yapmışlar ve bu 

sayede parlak neticeler almışlardır. 
Pogrndeç ınıntakn.ı;ında Timorlça 

dağları istikametinde ilerleyen Yunan 
kuvvetleri hir çok esir, dört top ve mü
him mikdarda harp malzemesi almışlar-

İyi huylu bir adam olarak devletimize 
faydalı hizmetlerde bulı.mması da ihti· 
mal dahilin~ değil miydi? Elhnsıl ku
yucu paşa ınerhuıu bunun gibi daha hır 
nice suçsuz kanın akmasına sebep ol
du. Fakaı ne de olsa, devlete yaptığı 
hizmetler de büyüktür. Bunun için, 
merhumun hatırasını yine ıııhmetle an
mamız icap eder. 

1lyas ef cndi burada sustu. BitaL önce 
bıraktığı çubtJi:runu yeniden eline alarak 
derin nefeslerle çekmeğe koyuldu. 

(•) O devirde postacılık "azifesini 
OÖT<'n bir sınıf memur... . --·--Geçen ay euıenenıer 

İkinci teşrin ayı içinde İzmir beledi
ye evlenme daire~rıde 128 çiftin evlene· 
ıne muamelesi yapılmıştır. Karşıynka bu 
rakamdan hariçtir. Geçen sene ayni ay
da 127 çiftin C\~ler.mlş olduğu ö~renil
mlstir. 

:········ .. ··································································~·········· 
~ ~ BUYUK ı:iKA YE 1 j 
....................................•....................................... : ...•.•..• : 

Umulmıyan Saadet 
YAZAN : CIÇ YILDIZ 
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J!:ırip bir hevese dilşüyonun. Halbuki 
bu çapkın işte yine aramıza giriyor. 
Bundan memnun değilim ve buna alışa
mıyacağım. 

- Çok tuhafsınız! bu çocuk bnkkında 
benim sempaUm vardır 

- İşte bunun için benim de antipatim 
var ya... Onun şntnfatlanna kapılmayı
nız. Her şeyi oldu~ gibi görOnUz. Ben 
ondan ciddi ve daha dikkatli bir kaval
ye değil miyim? 

Bedihi bir fütursuzlukla flört yapıyor, 
h!ç şüphesiz kendi s5ylediklerinin yan-
8ına kendisi hile inanmıyordu. Gülen 
hunu hissetmekle beraber, bu konuşma 
tarzına nihayet verecek tek bir kelime 

söylemiyordu. 
- Ben ruhsatnruneyl alır almaz ha

reket edeceğiz! dedL Binaenaleyh onun 
hururile uzun müddet muazzep olmıya
caksınız. 

- Bir daha hiç sizl göremiyecek mi
ylm? 

- Bunu yalnız Allah bilir. 
Muhavere mevzuunu değiştirerek sor

du: 
- Söyleylnlz bakayun, Bandırmayı 

biliyor musuhuz? 
- Bandırmayı mı? hayır, niçin? 
- Sevimli bir şehirdir. Nefis bir ko-

yu v~r. Havası serindir ve size çok iyi 
geleceğine eminim, Gelecek hafta be.n 

ile MECI,~U 
SEYREDECEKLJ.ml EDECEK :\IEMNUN 
İLK DEFA - \'E - CESAR RO:\IERO 

l.AYDUT AŞKI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IIF.R GÜN : 10 - 1 - ·ı .311 ,.e 8 DK. 
Cumnrtesi, Pouır sahnh Sual !) DA BAŞLAR .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DİKKAT: Yeni \'e temiz Büfe Me.şrnbat Ce!imcli HASAN rnıımıılalı ... 

. 
orada vapura bineceğim. Siz de, cResim 
çekeceğinizle_. birlikte oraya gelseniz 
fena mı olur? oralarda da yapacak bir 
röportaj bulunur elbe-t. Sizi vapunımn 
bindiririnı. Eğlenceli bir '\'akit geçirir
siniz. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Ekser kadınlar vapurları se"erlcr. 

Vapurda yemek yimek:, bir kamnr:ıda 
çay içmek hoşlarına gidC'l". 

- Ben de bundan hoşlanırım, 
- Öyle ise hemen Bandırmada birbi-

rimize randevU verelim. 
- Yok. Buna vakit bulamıyacağım. 

.önümde kalan zavallı iki tatil haftası 
içinde yapacak o kadar çok şeyjm var 
kL Tatil mUddetinln uuıtılmasını da 
ümit edemem. Terzihane müdiresi bunu 
as11i kabul etmez. Öyle bir kadındır ki, 
Alicannbanc bir hareket fikri aklına bile 
gelmez. 

- Sizin bayan müdireye ne kadar 
reklam yaotığınızın farkında mısınız? 
Size daha bunu göstermedim. 

KoEU sahasına girerken satın aldığı 
ve yarım saııUen beri 'kolunun a1lında 
tuttuğu gazeteyi açtı, 

Gülen birinci snhüenin ~ağı tarafın-

cfo muaz7.am bir bıışlık gördü: cGenç bir 
lc:rzihane işçisi lUks bir otomobıl kazan
dı>. Kendisini otomobilin yanında gös
teren bir resimde çehresi güzel dişlerini 
göstererek gülümseyordu. Rasimin ga
zinoda çektiği bu ~esmin altındaki ya
zıyı baştan başa okudu. Cemil, baridane 
bir tefsirle: 

- lşte sevgili foto muhabirinize bunu 
medyunsunuz! dedi. 

- Mümkün '.in Ü? 
- Şimdi benim fikrimde misiniz? Bu 

reklamdan dolayı size teşekkUr için emi
nim ki patronunuz tatilinizi bir iki gün 
uzatmanızı reddetmez . 

- Bunu bir talep edeyim bakayım! 
Fakat buna hiç cesaret edemiyeceğini 

düşünüyordu. Geri dönerek mevkilerine 
doğru ilerledikleri zaman, Rezzan ve Ra
sim hfilıi hararetle, sanki birbirine söy
liyebilecekleri şeyler bitmez tiikcnmez
miş gihi, konuşuyorlardı. Gülen tekrar 
kalbinde bir sızı duycfo. Bu, onlnrın 
dost olm:ılarını istemediğini gösteren bir 
işaretti. Hakikaten böyle baş başa ko
nu~malannı ve etraflarındaki aleme me
telik vermemelerini hiç sevmiyordu. 

Cemilin yanına oturdu ve yakın fası-

dır. Yunanlılar Mokra dağ_ım tamamen 
:r.nptetmişlerdir. Harekat Yunanlılar le
hinde inkişaf etmektedir. 

HAREKAT DAHA 
SERi OLACAK 
ltalyanlar bütün ihtiyat kuvvetlerini 

kullaodddanndan bundan sonra Ymıan 
harekitmm daha aüratle inkipfı bekle
nebilir. Filhakika İtalyanlar her gün 
tayyarelerle harekat .ahasına kuvvetler 
getinnekte iseler de bunlar adeden mah
dut olduğundan pek mühim bir rol oy
nayacakları zaıınedilmemektedir. 

lalarla birbirini takip eden koşulardan 
başka bir şeye nliikadar olmanıai:<n ça
lıştı. Ynrışlar süralle nihayete eriyordu. 
GUlen bütün bu koşuları birbirine çok 
bem.ctiyordu. Rezzan da ayni histe ol
malı idi. Zira birden bire: 

- Yarım saatten ben güneş altında
yız. Dedi. Başım ağrımağn başladı. Ar
tık dönsek fena olmıyncak. 

Cemil şu müli'ıhnzada bulundu: 
- Bu koşuların zaif tarafı şudur ki 

birini görünce hepsini görmüş gibi olu
yorsunuz. Şu atlan açık sahalarda, ?1~ 
seHi bir düsman takibinde kullanmalı. 
O zaman daİıa canlı bir spor olur. Ben 
de artık yoruldum. 

Gülen: 
- Hakkınız var. Fakat her şeye rağ

men hoş:ı giden bir manznra. Bu atlnrın 
nasıl yetiştirildiğini görmek isterdim, 

Rasim şu teklifte bulundu: 
- F..ğer isterseniz haftaya sizi Kcıra

c:ını-y hnrasına götiirilrüm. 
Otomobile döndiiler ve d1jrdü de biraz 

sıkışarak ayni sırnya yerlestiler. Rez:ı:a
nın fe\•kalade inceliği işi kolrıvlaştırıyor
du. Zira onu tam hir lcl.:i ol;ırak say
mak güçtü. 

-·--- BAŞTARAFJ J inci ŞAlllFlillE -
ret etmesine imkfın yoktu. Küçük bit 
İngiliz hava grubu bu sıkı mcmnuiy~t 
nizamını çiğnemeğl? kar:ır vererek Mnı;· 
no Berg havuzlarına ve tezgahlarına hu· 
cum etmişlerdir. Burada denhaltı inşası 
için altı havuz vardır. Bomhardınıa11 

tayyarelerimiz gec ~ geç vakit hedefle
rine vaımışlarclır. Taarruz ~fakln berrı· 
ber nihayet hulmu~"tur. Yüksek infılfılt 
ooınbalnn hedefler<? i=abet etmiştir. 
YENİ İNGiı..iz HÜCUMLAm 
Londra, ~ (A.A) - İngiliz tebliği alin 

gece sahil muhafaza teşkilfı.tınn mensuP 
tnyyarelerin Non·eç aÇlklıırmda di.işmrın 
..-apurlarıruı hiicuın ederek bir vapura 
lam isnbetler kaydettiklerini, bir diğer 
tayyarenin yine Norveç sahilleri açıkla· 
rında bir inse gem~ini tam isabetle vur· 
duğwıu, bombardıman tayyarelerinin 
Loryan denizaltı iissüne yeni bir taarruz 
yaptıklarını ve bu taarruzlara iştirak 
eden tayyarelerin hepsinin salimen dön
düklerini bilclinncktcdir. ..ı 

SUTA!\IP1'0 .• A YAPil.AN ALMiı1"' 
HÜCUMU.. i 
Londra, 3 (A.A) - Hava ve dahil 

emniyet ne:ınrctlcr;nin tebliği : SutııınP
tonn karşı yapılnn hava hücumlnn es· 
nasında harekatın ''iisatine nnuran in· 
anca U1yiat az olduğu tebeyyün ctıniş· 

tir. Cunuu1csi \ 'C JlaUI' gilnlcri ynpılnO 
akınlar esnasında ölü ve ağır yarnlt111• 
nn unıuıni :ıdl.'dirun 370 ten ibaret ol· 
duit,ı anla.,."'1ınışhr. 

ALMAN RF.SMi TEBLtt.t 
Bcrlin, 3 (A.A) - AIDlan resmi tebU· 

ğindc, Alman deniuıltıJannın bazı ınu· 
vnffakıyetlcr kaydettiklerinden, AlınaJl 
tnyyarelerinin fngiltereye taarruzda w· 
hmduklı:ı.rından \"C İngiliz hava kuvvet
lerinin işgal altmdaki topraklara bnı1 
akınlar yaptıj:,'lndan bahsetmektedir. 

-
Ycrle~tikleri zaman,. Cemil dernarJ 

yaptı ve I~ıldak sabah katettiği yol\J 
ak.cıi istikamette kat'a başladı. 

Gülen, Rasimin şimdi Rezzana hitBP 
etmediğini, buna mukabil dizleri uıe
rine attıkları örtünün altında ken~ dı; 
ni yakaladığını memnuniyetle gor · 
Delikanlı nihayet Rezzana: 

- Böylece evinize gitmekten bifllı 
mahcubum. Ebeveyniniz kim bili: ,ne 
diyecekler? Doğrusu pek teklifsizlik· 

- Sıkılmayınız. Onlar çok naziktirl"i· 
Ve akıllarına hiç bir şey gelmtycdıt. 
Annemi teshir etmeniz pek kola}' · 
Atlardan bahsctnıenii ki\.fi! ftıı 

- Öyle ise mükemmel! Geçen ha 
tstanbulda Vc1i efendi çayırındaki ıc; 
şuları takip etmiş ve iyi izahat alnuştı ' 
Annenizi memnun etmcğe çalışınnı. 

- Konuşurken, Gülenin parınakl~;: 
nı avucu içinde muhabbetle sıktı -

11 
vctinizi kabule o kadar heves ediyordu; c 
ki hiç nazlanmadım. Bunu rcdde~~{a. 
mecbur kalsa,rdım, çok canım sı 
caktı doğrusu. .. kti11 

Giilcn itiraz etmek istiyordu. Mu{; ete 
olsa: «haydi canım, hu kadar 7.8 rn 

- RİT!\IEDİ -
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Mısır Kadınlar Birliği 
Reisi Bayan Hoda Şa

ravi Paşa söyliyor: 
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o111aalıs1ZU1 llal&Uıi t11lsauat ola· 
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YAZAN : El\IİL BOUERY 
Kase - EJ - .rfo c.ıddesı_ 

5UZ ES 5 

in~ - lspanyol Norveçteki son 
anlaşması kanşıkhk 
imzalandı tafsilib 

··~ tngUıep~ 
ye•l•ı•.tydt .... 

• 

naı v• naecDOt 
stiyl_,JJ.,._ 
Madrit. 3 (A.A) - lııgiliz btıyük ~ 3 (A.A) - SWrW...&. 

elçisi Sir S-wıel Hor ile bpu,ıa Mrid-- dün buraJ'& gelen laaberleıde NorTeç
ye DUU1 S.... ......... dün Madıit- teki blda lttikimeti teımi1 edea K-.. 
te bir l.piz - lspaayel , .. ıı an....... inse yapalao mibst heklnnda ataiıd... 
imza edilmittir. ki ta&i1it verilmektedir: 

Kendinizde veya çoçuklan
nızda t(Önliiiüniiz 

R n 5 ıw, Kan rl L a--zw... Kana a!ıdtit. Karm , ..... 1 .. -

..... .. , -· OIMlrtak Bas ...... w,. .L.ı= s.ı'.,. ..... 
sinir •11-1. Cıece korkalan. Görmede. işitmede bczukluk. liW PJri .. ......... 
BuaJar yeyip ldien teYlerin temiz ve saf olnı&liMllmdıaa __,,.. a...lı:

larda nUliD Qrerm n boJanmızı emen solu~nlann tesiridir. BunJmdan 
kurtulmü * ... r'• '* kutu Saota alınız.. Ve içladeki tarife mucı1>in
ce Jndlananaı, Dlrba1 lmıWlarmam.. 

Knhlrcnin en luks mahallelerınden 
birinde, meb7.ul, güzel, mütenevvi ve 
ren~Arcnk çiç~klcrle dolu bir ~in 
lhata ettıği muhtesem bir .konak.. Mer
kezde. bir gül ağacına dayanmış, çömel
miş çıplak bir kadın heykeli bize esra
rengiz, gar1p bir bakış fırhtıyor_ Beyaz 
mermerden bir merdiven bizi ~ ka-

Londra, .3 (AA) - lqiliz - ı.. ICaİllİaL Fect.rik Ştatta ~ IMr 
panyol mali anlaşması yeni bir muha- loplanhdan ayni~ biir Nwveçlle
sebe usulü ihdas etmiştir. ispanyaya re menstm 'bir kalahaWda kanı1asllns 
simdiyc kadar verilınıycn bloke para- •e o •adlı bir bomb. patl..n•flir. k..: 

lann muba~·aat için İsp:ınyol hükUmeti is1İn1t bu .wkastten kurtulmupa da hal- ~-----------··-------------emrine verileceği tahmin ediliyor. kın bavm•ne tezahiiratı de"-am etmek-

. tuıa indiriyor, burada dökme demirden 
bir kapı önümüzde açılıyor. Bayan Şa
ravi pa.,,cınnm misafirlerini kabul ettiği 
yer hur<ıSıdır. En büYiiğil tamamen mo
zayikJerle döşepmiş birbirine muttasıl 
müteaddit salonlar, :iki buduvar, bir hoL 
Her tarafta eıa bOyük U!IMlenn tiblo
lan ve antika bir vilriö Çilde küçük 
pors.:.len ve fil dişi heykelcikler, ıı~dir 
minyatilrler. her zamana ait baha ~
lcmiyecek değ-."!rdc mobilyalar. Her ta-

tsPANYA YENt TElWNAT tedir. Kuisliog, Sazb.rada bir nutuk 
V E R M E D 1 .Ôylerkm sıkıntılı suallerle karplaşınq-
Londra, 3 (A.A) - lnciliz - ta- ~- Eski Partae.:m ipretlerini \a4U'Ul 

panyol anlapnuı münasebetiyle bu an· bir kalabaWc avar sakaldan doldur
fatmanın imzasından evvel lspanyamn IDllfba. Kuisliaeia vfamlan bu blaba
harp haric~ kalacaiı haldanda teminat l.pa elleriaden ifa.retlerini abmp p
verdifi söylemnipe de fspanyanm U- lıpnqlardır. Bu yüzden arbedeler ol.
kibtte pyrİ muharip olclal- haldnn- mm. bir cok kiti :rwa!anınat, dört kiti 
daki beyanattan bafka hiç IHr taaiaat tevkif eclilzmttir. Kuialingin ma1iJe na-
vermedifi ani~. · mn Lnide mmık ind etmet- sittili 

~- saman salonu hombot bulmattw. 

111111 raıi tlMiilH
dell uat 

Faknt dıtarda muhafızlar tezahürat 
vapmakta idiler. Kuüılinır taraftadan 
aılc •k tecaYiizlere uiramalta. dayak 
yemektedirler. 

raf~ bu muhteşem ikametgahın "dahil! Altı av ..... ltatall Ka· M. aırda lıtolyan bom-
LefrişatuL mükemmel Bir sanatla tanı.im " 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürliifiinden: 

1 - İdarembde münhal :::naQlı ve Ueretll D18111WriıetJen Orta mektep 
mezunlara mlbab:aka ile alınacaktlr • 

2 - KUsobabda m:.ıvaffak oianlanıı idanDia teklif edn• l*'de ...,. 
murtyet kabul etmelrri tarftlr-

3 - lla..w:.da mıavafhk olaalMa 3656 ıayıh kaua llDlımUne g6re 
ıs lin .... mat ~ 4iG lira ib'et YWll.:ektlr. 

' - fstaklflerin 788 sav-Jı IDU!UriD. kNMm"Nlll dardiladl mMderfndeld 
şartlan hAiz olmaları ve cJe.let memuriyetiu ilk defa Cinclıklerln 
otuz yqmı ~ olmatan lhımdır .. 

5 -~ ~ ~ 20/12/SMI llDU ,.q.., .. Ular 
dilekoe ve evrakı miisb~le birlikte imtlbanlanmn lera ohm&
~ P. T. T. matkn miidUrlWderine mUnaıat fltwl:M•. 

6 - Jlüsaı.ka her viUıyette P. T. T. merks müdClrltilderla 2S/1!llMt 
• tarihine mQ-dif n•antıeal g(lnll IUt t da yapa .... lııt. 5198 

etm~ wvki selim sahibi bir kadının iz- ·~~ı:=-~·!:~~:'.!!8_ . balarından ölenler 
leri aeçiliyor. Bir kapı a(dıyor .. ba~an .....,.._.. -.t-"liiSt=rln,.--· 

Şaravi paşa, biraz mfitebesshn ve BOluk Londrl\. 3 (A.A) - Royter: Alman T c z· t B k ~,_ le. ya"8ŞÇ& ilerliyor. D~ ay- başkumandanlljı bU&iiıWi tebliiirıde bir epeyce • e ıraa an ası 
m haldedir : ~ Ml'ln ve ~· .... Hoda ,Saraı•i pafa gaf yapm..-.. Alm. teWiiinde 16046 - BAŞTABAPI 1 lııld SAlltFEDE -

-: Ho4 aeJdıniz : Bmeda bndı eftlılia- tom1atolak Kaledon;ra muavin knı.azö- sara tam y mfte ~ tak6: ......... ,......, : ·-
~nı nem bir tekUde kabul eden !ebeler sanat işlerıne. muhasipliğe ve- riinüa 4iiill Ael.etikı. b• deoizalb ~ edl1erell wam W olu ~rthr. Şimdi- .. 21'JI' 1 ....... .- T814L g Wn 
bu. lı:llM.r ..____ e9taıılıl ... r-"------ ,. eT ~ teclııisatma aynlırlar. ,..fmdao. betıufcfait 1116. edlmekt~dir. tik. ae.lerla. yalclD aJrn•• w tdıdp 1 i .ı il IB ~-
lik l:uru ;; del!Jdir:i('~ Bir de dispamerimiz var- Burada fa- Kat~•_,.• 9 '&a .......... Y.~t eda. .vterla sahiPled ıw,.a aJ..tak..llt8 ft .. 82 ... 1 w 
ecfil bir cazlbe;ve sahip olan~ kk .uuflarm kHm Ye ~cuklarmı mec- ...._•~..mi'~ eıw ılııir. ı.n.dm tumia d=·ctlıoter. . .... _........... 'lnl 
dan "i;; styaJe. tarif edfJ bft kudret c:anen tedavi ediyor ve annelere hıfm- f nıriliz baluqe neaareQ ismi Skopfoo il.- halkiW meskGa mmtüeler ta.. p ARA BIRIK'rlllBlll.Ba M .. !Mf 
trafa lıyor eıl)ft sabha ve QOCUk bakımı hakkında iptidai olarak delifelıilen K~ l.ttt- n.e yapalaa hOam.Tar t.ekkn•da ttalya ...._ ..a. ... 

P vıwı · ._ rnalUmat veri~ı21ece etrafımnda imi 1-4 Haziran tarihli tıel.liinde Mdir- r..ee•e ı1e daha evwl pııhaoda ~ --.wzlli y·-mtiLI( 
t..anbu1da. 

1935 
senesi · biltün ulırap ta tmek. zavallıJa.- mifti. Maamafih ....,.. da bydedelim nehvpr. HükGmet flmdl m"M'asd ,._. b k ' .....,... • •• ' ı uf t ı 41 ' • • ... 

Orca. 19S5 te tdanbtııia. beyne'lmıtel ra ve yo~:ra yardım er.: ı:.ıe:- ~~~~~~t A;... ı..h.i ~ ~hukuk oepl...mdm nmn ._ ,.. ' m _..' .. c '. k hr'a • o I' fıM ...... lk-
kadmhk koDFUlnde tamrn$m.. Kong- ~n ~~ yapıyoruz. t - ~-is -~~ w ...._.. ~ d1lrkMı. alacaktır. nmlr9 .. h,_Hsr : 
renla toplmıdılı Yıldız lcilnOsQn llU% zaiftir: BUtc;emızin tevazGnihıG gftçl K.iedOllJ'9 -.W lplal elmiP'· B. -- lllllr bapekilinin tekllA ilw'iu :m... 4 Acler ~ u.aıls ~ U. 

ecanh ~ - lükle terııin edcblllyanız. Eserimiz, ted- hilt &zieme Almaa teLliiMd• yalwm IMmn mecWıi han hOıemalarma bqı 
~ n:::,:! M BUtUn ==:: ris ve ya~ işler!"'izde bize yardım talun~ 17 l»ia tea'Mehık bir 1aPiz mCl'e jm •ıtmaklar .... lçfll 180 bla ' • • • W • 

P be tle Wlpde ,..,_ eden :ıengın ve fakir dostlarunmn .eh&- lmt...zorllnillt 1-bnld.lt ,.amlıdr.-. tngllis llrahk tahsı.at ~ tuvtp • • m • 19 • 
ftS1DI •• • m ft. veCI sa,..uule ~- Keza --.- ......,..,.: • • • • tm • 

· ......_ Nutkunun mnu de.vamlı e11nt1..ıa sergiler fakirler menfaatine .ıışı. ,....._ .. ~r. 
•lmlpndı. I:u blr zaferdi ve komitenin kernıeeier de tertip ediyoruz. Bu te: !JK&R ~JdaJf Rindi- - ----------- tt1 • • • .... • 
Ni9 wkilllll"e ~esini temin etll. şebbllslereden elde edilen lıasılAt baza •4 -riWfP s-.u,...ı --- ~fep Ank .-...1.. 111 " • • &m • 
S~ıl•w pdde blaıı bu~ alicenaplanelerelliveedilerekbizegay- V .. l (AA) - Ce,en Cama ca- ara &cu.a_yo·•-.ı .... g'9 - • • • .... • 

JNrlilı:te lııatdlQ'mm:. Som.. Atatürktia retimJre civanı lmkAomı veriyor. nü Fran .. ta'JYM'eleriaia $vaıa ---- B fi a .. • pbqEfTıP .. frH •• f lılır - ........ ' 1 ... ....... 
lma•te cW pleıJDdm lılr bçlyle bir- HAK llOsAVATINA :r>OôRU .. taama .uildeD h.eldn-Wri ....,_ v J s • ta .... t•• ....... c 1 ... ••'ı ıı' •• 

· .... aea bblll arsmanu izhar ~ ıı.,an Şaravi paşa bana dikkatle ha- V'-.Mle "' 1 M &.bip ~- '8illkia &00 Propmm ft m naldı.. 8Ult 1 
ialu Aabn)'a hareketinden, Haydar-. r... •• or: ~-.. L -ı........ı ca~ln-~ ve kc- Si-- .____. _ _!_ı ___ n•'1='"•.,..1.IJ _..(Pi.) LH Aiw... lrw'' ...... ..._,.,.. • ...._,, m;la.cwl" 'w .... 

..J~-~-- bahsed '!U.>' • ...u&&U& ~uu:~~ ,._._,,... .,_ uı.711'.__ .__.. ı-.. -- L_...A_~ 8 ~A --!!-!L (Pl) • .a• 900 1111 •ı ..... '•• ....,. avut:WIQCll lyoruz.. Boiazı limelerinl teker teker ~ çıkara- cila«. Hindiçininin t.dat m·· fı ı.. ~ .~u .ni&- u.u • • -- •• ~•• • --

ftl lılaldUia Usttmct.t tarafından em- rak devam ediyor : lanan Takot. Taniruıey halpl.W .., W.. ,.emek ...... IJ.'8 ......- ~------------ım----------""' • l'llle ~ edilen bir eMana ile ~ - Cemiyetimizin bir gayesi de kanun bomDarclımaa ederek btm kiımeleria •e memleket ~at ayan 1 ~.n m6zik 
ıe~ Nihayet, Mısıra hareketinden ve uklar bakımından Mısır kadınının ölmeııiııe ve yaralanmaaıııa eebep ol- tada .a aemailet" 12.SO A.iaM baber
llı:t gün wvel. Perapelastaki dairesinde nzbretinl Wah etmektir. Misil" kadını. duklan teyid edilmektedir lıeri U.05 m6zilı: tada ._ t6rlrll• 
bmi çaya davet etmekle ıu.terdiii lQ. 1935 ten beri, siyasi baklanmw aramak- Hindiçini bükümeti bu· neviden ı.. 13.20 - t 4.00 müzik ndyo aalon o.., 
tufkarhjı hatırlatıyorum. tan geri kalmamıştu. Fıkrimiıce, trun türlü tezahüre mani olmak üzere icap lı::esena 18.00 Pi'~ .,. memlekel 

- ICwt. diyor, bu seyahat bende çok bir bak müsavab olmaksızın, erkek ve eden tedbirleri almaktadır. mat ayan 18.03 milzilı:: (Pi.) 18.3,0 
g\17.el bir ha~. bırakmı.ur. Türklerin kadın arasında hakiki miisavat mevcut ..,..._ lı::o~ ( dıt politika hl~) 
her yaptıklan 1Y1 oluyor. Ya o Beylerbe. alamaz. Kadın.. manen ve fikren erkekle B n-m. -•.a...ı~ 18.4S çocuk ... ti 19. IS ~Ulu iÇ• 
yl sarayın.:..ltl kabul resmi, ne enfes bir ayni seviyeye yükselmediği iddia edile- • ----~, ..... _,aa müzik (PL) 19.30 memleket eaat ay .. 
şeydi! Ankarada da. her tarafta. sıcak, rek iktidarsız telakki ediliyor. Bu hak- f P,.,ı~~ '~ edl~ n •e Ajana haberleri 19. 4S milzik ınuh
l8mlml. şevkli bir kabule hl87.bar olduk. srz" hakikate mugayirdir. Şu eoo. se- Londra, 3 (A.A) - Royterin Va- telif tarlular 20.IS radyo paete9İ 

MISIB PEMbıtsnzRbôN m ler zarfında, her sahada, muazzam te- şington muhabiri bildiriyor: B. Razftlt 20.4S milzik fwl heyeti 21.10 AODUf" 
FAALiYETi.. ' r yaptık. Şimdi kadın avukatla- müdafaa tertibatını hıftit İçin on bet ma 21.lS mmik kotma Ye -=-il• 
Zmael>I hilsi veroıelgrjzia aaf bir i'ran- 11. ~ 1o:azeieciJerimiz. üniversiteminlen sünlik bir ~ pkwaknr. Miyeli- 21 • .fS mıia:ik ıVueticienhu• Nırdom 
~ konuşuyor. Çok zeki bir ıe.tbblls mezun doktorlanmız vardır. Buna orta den 1-şb Pstart., clvanm " 1D11Uz ZZ.30 memleket ... t Qan. Aiw ~ 
bdan olduiU icin. çalı.,..,.p ...,.,., ve ilk mekteplerde kız1anıı gittikçe ar- Antı1 adalarındaki deniz U.lerini de D- berled, bonaler {fiatleıi) 2Z.4S DN
Dalma harekeUl:dir ve faydab olabile- tan kalabalığını ilave edenenis kadın· yaret edecektir. zile (Pi.) 2J.2S • 23.JO 78ftDki pnc-
cell ._. yerde huırdır. Mısar bdınhk 1ann bilgi ve serbestl yolunda attaklan B. Runelt hareketinden cnel Bir- ram n Dpantf. 
blrJlllnla mGelllll ve reisi olduiu için, bUyUk adımlan ~ile olacalawm. lqik Amerikanm yeni f1'anaa Hfirini ------------

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi MlıdarltJ,antlen: 

1 - İdaremizde mUnhal maat1a ve Gendi IWDUl'lyetı.n ille "'IB'mJan 
mU.bab ile aluıaraktır. 

J - JıfilsabUada ~uç1fbk oimıium tdaralD tıeklif edeClll yerde ...., 
muriyet kabul etmeleri sarttlr-

1 - ltflı.bakada mUV'lffak olanlara 3658 ..,..ıı bnua Mmlne itile 
(20) lira un ma:~ v.-ya ('15) lira Gcret verilecektir.. 

4 - İsteklileriD 788 sııyılı memurin kanununun dördündl ırnecMeslwleı.t 
IU'dln Mis olmalan ve devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 
otua ,.._ ~ o!n)elan IAnnvJ.ır_ 

1 - llU ..... ..,. Clrmek ~ H/U/19'0 g(Jntl akpmme blm
cfil'!kee '" evrakı mn~ Wrllkte ....... iW .... oı--
cala P. T. T. medmııZ mCklllrlakledne ınlraCM& 12 'lclr. . 

6 - UU.lıeb lise n.e\"'CUt olan P. T. T. -- iaOdllrllklermd U/U 
NO ~be cilt••• mt '9) da yape-..w. ..,. 

15 yıldan fazla bir :umandanberi, kadı- Henüz ne intihap hakkına, ne de aeçil. kabul ederek göl'ipniiftilr. Borsa 
run vaziyetini ısWa etmek, Mksız telik· mek hakkına malik değiliz. Fakat ya- B. RuzveJt acde .. deline l~m ol- 8eyoA.1antla 
ld ettlll baunwı dellftirtmelc, hilkil- kında bWUl kavıqaeağınuzı kat'iyetle maaa J 6 Kanunaenele Udu Beyaz • • 
!"et!..ıı ebem bal WAhat elde etmek Umit ediyorum. saraydan P7l>abet etmİf bulanaeaktu. BRı.STOL OTEU 
•cin mllcadele ediyor_ Bam ..-uyar : Mesele sonuna kadar mücadeleden 'Ozt)M 

•-Bizim meslek ve ev işleri mekte- ib4rettir. Biraz azim, sebat ve cesaret DOKTOR OPDATÖll 643 Ak.seki Ban. 11 21 51 Si Jı '~ 
bimlzi Zİ\"ru'et etmişsiniz. Nasıl buldu- gasterirsek muzaffer olacağız. Aramız- a.t11ı KIJUKlll - s. S~vl9 29 28 r ecl e 
nuz? da, hedefimi7,e varmaktan bizi her vasa- v 271 S. l'.ddn 12 50 11 25 OSMANiYE OTEL-

Bu ıı~t.ıq;:) e 'arınak için bilten1z ne ta ile meoeden ileri kimMJer vardır. F.. Kulak. burun. Boln hatalıklan 111 İnhbar idaresi :U ıs 58 1 
büyük ~~ yenmek Ilzun &eldi!- kat onlardan korlmuyoruz. Biz daha MO~ 127 iri. hrnır ollu 11 '15 11 '15 • ller ld olelD m"'9drl 4S ...... ateln1ik n&ls•ıTP 11 .. , a... 
Biliyors~uz ki şimdi bu mektepte 150 kuvvetliyiz. Easen gerilemek delil. iler. MUQeeel.-llll : BlrillCf Beyler 14 N. Üdimıcfl 1J 58 13 SO Ft-.-n'clir. 
talebe retıWor. Bwılarm altmışı yatılı- lemek iatiyen bütün gençlik te bizimle Ne. 4'L Ta.U'ON: Dil 68 M. H. Nazlı 1Z SO 17 50 _...,. 
dır. Tedrisat hemen hemen meccanidir. beraber değil midir?• Evi : Gkteoe Tramv~ C... Ne. .. .61 A. R. Uztımdl lJ 51 13 50 8rieW oteli• odM a.. 0.-. ..... Ye ucak abr ...-, .....,.._. 
BUt.çemiz, bUtUn hlbntı nlyettmıze rai· Konıışrnamız ):;itti. Bayan Şaravi pqa 'l'BIDOH 1 ... 21 Riza ihracat 12 '75 11 kalorff.; ftldlr. DsıWI ft llMid ........ teWanlan oldgp slli 
men daha fazla talebe abnaırm.a imkln beni dökme demir kapaya kadar pçlrl- Birinci muf • Dokt. 19 D. Arditl 14 'IS 14 25 ...... &ti Ye la.....a .............. . 
vermiyor. Mısır kadınlar birliğinin hl- yor, burada. bir ilAht kadar gOzeJ bh' .ate 1 10 Seftl lluslu 1'1 1'l 8iHn ..r koalala haiz olan ... _... IWif ft ...._,. ....... 
maye cttiji bu kızcağı:ılar, mektebin Sudanlı. biz geçerken eğfliyor. 11aya. Denlll' AU KAMÇJOOLU 8 A. Mayde 12 12 .._.... ...._ de ....,eti fed 1 im wefildir. 
tedrimtını dört sene takip ederler .. Üç tımda tanıdılun en hassas kadının ya· Cilt•• T...al ._........ " 6 J. Taranto mah. 23 50 23 50 Bitiia L- -::.t.--a:..-1-- !IA_._ 6_...__ ... elıc' L-L-ı ---.ı 
1eoe dersler umum! kültüre tahsis nından ayrılıyorum: Daima bütiln ıstı- ELEKTRiK TEDAVh.Kld 1883 YekOn 11111111 -z.....-. --.- ~ -- ..._. __. 
edilmiştir. Bir senesi de iht.iSasa ayn]. raplarm, bUtUn insanlık sefaletlerinin Biriad ilerler ...._ Na. 5L lmalr 13f198 Elki yekCuı ..... acsndm. Çfinlsfi .. otol Tlıld,e •lcllr mlteMr•• 
nuştu. Zevklerine ve istidatlanna göre, U7.erine eğibniş asil kalpli bir kadm.. Elhamra s1ae ... arbuncla .......... 136881 Umumt yekQn , Orner Uldl Baclola .......... Bir .w. zi7aret bcldlaatim 
IRtikballerini de Röz ÖftOnde tutarak, ta- EMİL BOUERY - •~ k ..... ........._kabul eder. No. 'l 15 koyar. 8aoan iPa bitin E,eliler, ....... tıı1ııb i1ticanD 

Müfettiş, merkez müdür mua
vini ve h..erkez müdürü yetişti· 
rilmek Üzere yüksek mektep 

mezunu memur alınacak 
P. T. T. llmumt MüdiJrliJfiittclen: 

1 - Müfettiş. rnerk~ nıUdilr muavini ft merkez mCldilrU yetiftlrilmel 
üzere milsabaka iıc ri1bek mektep mezunlarından memur alına
caktır. 

2 - Miı.4*bakada nmv:rfhl olanlana idarenin teklif edeceği maballerde 
memuriyet kahul l'tmelerl tarttlr. 

Tm..EFON: Hn No. 8 ıı nhrnan otellerde bulufurlu. 
N~ 9 20 .... ~ .......................................... ~ ............................................ • 

Oı.IYfBR YE S 
$VUKASI 1.TD. i 

VAPUR ACEllTASI : 
ATATORK CAl>DESt Reea ~ 

TEU!l'ON:MQ 
Londra " Llftl'POI .. tJan .. 

plJ81UUD lbtiyaesm ... ~ nmw....,......,..k..,... ........................................... 
Dr. 881eymaa ~1'1111 

::: ~~ ~ so ...,.,.,,,,. llele~~8,!?G•........,. : 
1Nda On bin nüfwıla olelr.triii olan Lel~ ecncdeil açaktar. AaUıt 

50t il. H. Nazlı 6 75 16 likten müeccdiyeti de nrdır. 940 yılı bütçe9İne elli liıa a:ylak yardam kon&. 
204 M. j. Taranıo 6 25 13 50 mapur. Buna üc eene müddetle Yenneii beleclb-o meclisi blMıl etmiftir. Belecli-
Tl j. Taranto mah. 6 '15 8 75 >'•altındaki ecr.aae ittihaz olunacak hİMyt meccanen verecekti1'. Talipliler .._. 
3 B. Mizrabi 13 58 13 50 men müracaatlan. 29. 30, 2. 4 S237 (2419). 

'188 YekOn 
95267 Eski yektin 
96055 Umum! yektin 

ZABtaE 
588 ton Buiday 
50 balya Pamuk 
70 ton P. Cekirdeii 

7 
5' 
5 

tzmır Yalallar mttdttrl~•: 
Malbak Yedi camii vak&ndan Boceall: : Uy cinnada içinde .-m 

adet .-n mu.mire Ye alb aiaç zqda bulunu t•hminea oa clanüm mikde· 
nnda tarla iç 9ene müddetle kiraya verilmek üzere miza7edeyo konalmut
tur. lbalea '/ 12 /940 Peqembe cUnü IUl ondacltr talip olanlana uwk6r 
tarihte teminat akçalari71e birlikte yakaftar mildüriyetino mlbecaatlan illa 

Coeuk ......_klan .ate'r ı • 
'l'llDON: Dil 

MmJeM bnell tz Birinci bnler 8D. 
EYi: Gistepe Kuôol ..,..._ l3C/I OYF.RATÖR DOKTOR 
LoiMlnmn iTiie Bosp1ta1 '°' sada AIDIBT CEMii. ORAf, 

olwıar. 27, JO. 4 SZOS (2401) 

3 - MWıaı.bakada muv,.ffak olanb.ra 3656 ayılı kanun hükmüne ıöre 
otuz lira asll muş vl"rilu:ektir. 

4 - İsıtıklilerin '188 sayılı ~muriıı kanununun dördtlndl maddesiadekt 
~tlc.n bAiz olmalan vo devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 
otuz yaşuu geçmP.nif olmaJan Jlzundır, 

Chlldren) luıstaneslade UanaU lahlll et· Fransa Huıanesi Opentörtl DOKTOR IZMIR BEl..EDIYF.StND: 
mlstfr. Btt c:ün BileJ'e kadar Fransa hastaae- cı:ı.Aı. T AJUD• - KOldhpuk. lzmlT Eaternuy ... 

5 - Mtis&ıbakaya ıin'ı .. k ı.tiyenler 10/12/940 günU alqemma kadar AD
ka•a, İstanbul. l-cılr. Sevban, Konya. Trabr.oıı. Diyarbakır. Erzu.. 
rum. Samsun, Sl"B!I ve Buna P. T. T. mUdUrlnklerine mllracut et
melidir 

8 - Müsabaka ~ maddede yada vil6,etler P. T. T. Jleıkez ~ 
lllldulnde 18/12fJ940 tarilıloe ~ paart.l IOd ... 9 da 
vaı>liacaktır. IOTf 

sinde. ö!leden !Oftra Birinci 8eyter .. iÇ HAST A1JKLAR1 Faan Te tarlan iduai mnh•eebec=iliiine Kirahk Maaaza bfınd•- No. a .. 'ft.1LEFON: Dil İzmir memleket hastanesi dahllt hu- ıı.e mezuna mul6 mazaafa Ye mUUBflMi 
._ taJıklar serirlyat tefi. ınali.Jeye nkıf, ukerldc fflt lüzmıetinl hi-

Gazi bulnnnda Ziraat Bankua itti.a- ASABiYE MOT AHASSISI Pazardan maada her gUa hutalarmı tİrmİI 1>lr ım4ulp alanacaktır. 
linde depo olmaia da elveritli maiaza DP. CAllİT t'VJtfBR kabul ft tedaYi eder. Talip olanlann 'ftJ8alkleriyle birfJda 
kiralakbr. Talipleria M.U. Bak .. a.- H• sün aat 8çtm ...... lamh 'l"ELEll'ON: .. : 25«5 S/12/940 Peroembe sün11 ... t 10 ela 
kesda 88 --.da Dit labl.I H.tice c Otlacl Berter• aolmk Ne. 19 da Muayenehane: 3951 be1ecli,.e yuı itlerinde ~apelacak mU... 
Am. D.miNle miincud..... lluta bW ..ı-. MVA YD1E11ANE adnll: !k1ae1 ~- baka lqt~ celaeled ilan olUDUr. 

1 - 6 ,ıZ409). TILD'ON ı 3159. ler •kak nmara 15 JO, 2. 4 SZ62 (2427) 
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....................... :· .. ou··:·· .. ······~ YUGOSLAVYADA HA ALAR 
Fransız.m~~~~-1 ÇOK F A 
mının ıcyuzu ~ . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
YAZAN : Ameriknlı W. Somerset 
fauglının.. 

TJ:RCÜI\U; El>I;N : Halil Kardi~nlı 

-3-
Ge. Ve17gandın Fransa· 
dahi ahıaıı sulıutundan 
bü31üh bir yeis duyduğ 

muhahfıalıtır 

iki vapur bath, 
otomobil • şli-

• 
yemıyor 

KUYULAR KiRLE DIGINDEr• 
HASTALIK ÇIKMASI DAN 

KORKULUYOR Bir ün oğl den aonrn P('re l..ach ise 
d(' ltomı.nist p rtısinin bir mitingine git- Londra 3 (A.A) - Havas ajansının 
rnıştim. Bacıtan aşağı h!'rtarafı domıtı1un B lgrad muhabiri bildiriyor: 
hu bü) ük Paris mezarlığında bayrakla- Yugoslavyada fcınn havalar ciddi ha
Jın Ü7.erinde şu yazılar görülüyordu sarat ve zayiata sebep olmu~tur. Fırtı-
cSulh, İf, Refah» aynı günün akşamı 
bu arkadaqıma tesadüf etmiş, Büyük lh- nadan biri Yugoslav, diğl.'ri 1talynn Ad-
til:ılden 150 sene sonra hiılii Fmn,ız j~- riyatık ·dcnizindE' iki vapur bntm~c;tır. 
çi sı~ın ınnın bu asgari mütaliibatını ne Bunların mürettebatı kurtarılmıştır. 
kad'1r •u·ıp buldul!umu kendisine söyle- Bo na, Cenubi Sırbistan ve Knra
mi, V(' cfazla bir şey i temiyorlar> de- dağda fazla kar yilzilnden otomobiller 
miştim Bu ııözkrime bayn gücenerek 
ıöyle cc-vnp verdi: işleyememi~tir. Şimali Bo.snadn tuğyan-

< - Sulh, şüphesiz, İ!I muhakkak> : lar olmuştur. Bac şehrin<lc binden fa:ı:
buHları ist('mek te haklarıdır, fakat re- la ev yıkılnuş, iki binden faz1a ev de 
fah onl r için mevzuu bahis olamaz, bu- oturulamıyacak hale gelmiştir. Bulaşık 
nu ün • edemezler.• hastalıklar çıkmasından korkulmnkta-

TAM BtR GAFLET tÇtNDE dır. ÇUnkU bUtün su kuyuları kirlen-
! D t L E R miştir. 
Bunu tefsire ıhtiyaç var mı} Zannet- _.,.. __ _ 

miyorum. Muhakkaktır ki Blum kabinesi f 
1 

• 
bir az fazla ileri gitrni ti, Kırk saatlik y Unan za er . en, 
hafta programı Fransnda kabili tatbik 
değilcli. Paralı ııınıflıu korkarak aerma- it ı 
yelerini hariçte plue etmeğe istical gSa- 8 yan ve 
t('rdiler. Fmnk dü§tü, ve bunu kabine-

rına ASIR 

F ransada harbın se
bep olduğu zararlar -·-
Yalnız yollar
daki zarar bir 
milyar frank -·-

A ERi AYA 1 1 iZ 
SIP iŞLERi 

Muazzam biıı
ticaret filosu 
yapılacak 

JGJ Jıöprdi ve 12 tünel 
seyrüsefere müsait YENi TiCARET VAPURLARI 

Vişı, 3 <~~~ ge~!'!i!dd~~olla- iÇiN 150 il YON DOLAR 
nno. kl:iprt:~ere vo tünellere yaptığı za- SARFO UNACAK 
rar blr milynr franktır. Nevyork 3 (A.A) - Voltrip'in bildir-
Tahribatın vüsnt ve vchamctine :rnğ- di;;.;- ·· ın...ı1· h.'kü ti ü 

men imar işleri mUsni\ safhada cereyan r.•uC gore HUız u me m mes-
d S alf'. •- .. bo b_,_ silleri umu.mi harpte Amerika Birleşik 

e ıyor. on m umaLö gore m war d 1 tl . f 'd •--L d 
bilsl ı h 1 k .. rUl til ev e en seyrllse nin 1 aresi ı.ar..uın nn 

ve o er e arap o nn op er ve - . 1 il · 'k il 
nellerdc n~ılan 1690 gediğin yüzde dok- ınşa o u~an tıt'arct rıem erı mı tan e 

tamir eli, · tir 40 b. kil tre kıyas edılcbil~k miktarda Amerıkadn 
sanı c .nuş • ın ome ti t . . . . . b. 
kablo tıunir edilmiştir. Harap olan 500 care gemısı lD'4'lS1 ıçm ır .prog~am 
köprüden 185 şi s ne nihayetine kadar hazırlamaktadır. Gazete sHzlenne şoyle 
seyrUsefere nc:ılncnktır. Tahrip edilen devam . etmektedir: . . 
28 ttinclden 12 si yeniden in,şn edil- Vaktile inşant .sHylendlğine göre bel-
miştir ki de 120 ticaret vapurunu istihdaf et-

• -·-- mckte iken hnlen görUşmelerde 750 mil-

A ERi AD~ JAHRIKA"J yon dolar kıymetinde Uç misli daha bU-H yU'k bir progrnm bahis mcıvzuu olmak-
tadır. İnşaat plftnlan o derece ilerlemiş-

Tayyare f abri
kalarında Nazi

ler sabotaj 
yapbnyor 

tir ki bir denl7. İnı,.,,.ıatı müessesesi halen 
lngiliz ve Amerikan .in.,<:a usullerini bir
birine intibak cttlrmcltlc cşgul olmak
tadır. 

-MMl·--Çin zafere ka-

r.in sükutu takip etti. Bir taraftan zen- Almanlar 
ginlcr istimdat ediyor, diğer taraftan iş- MOHIM BiR TECRU-BE TAY-
çi sınıfları dn fena halde münfeil knl-

dar aponlarla 
dövüşecek 

Jnl§ oluyordu. B. Mu.ssolininin Yunan YARESINI TAHRiP ETTiLER General c:an Kay Şefı, 
Zenginlerde korku yer etmişti. Bu h Saf i Al 

andan itibaren bolşevı1clik heyulası ken- al'u n man]JtıSIZ Nevyork 3 (A.A) - Amerika aleyh- Jıufda lrllfıfjrneft fanJ• 
Clilcrlni tacİ% ctmeğe haşladı. Harp pat- ltalletmefı istediği tnrı fnaliyetleri tahkik komisyonu reisi yan devletlerle ndlna· 
ladıih zaman gözlerinin önüne dikilen sanılıyor.. B. Martin bu sabah radyoda söylediği selJatım JıeseceJı.. 
man7.ara bu idi. Büyük sermayedarlar Londra, 3 (A.A) _ İngiliz gazeteleri bir nutukta gayet mühim bir tecrilbe Londrn 3 (A.A) _ Milli Çin hUkU
:Almnnya ile sıkı bir münasebette bulu- İtalyanların Arnavutluktaki hezimeti tayyaresi ili.erinde en nz beş sabotaj ha- meti Japonya ile !corkuluk Nankin hU
rıuyorlardı. Aristokrasi mensuptan ve baklanda mUtal!\nlnr serdine devam edi- reketl tesbit edildiğini beyan etmiştir. kUmeti nrasmda bir vesikanın imzalan-
acrmayedarların ekseriyeti Hitler ve Tayyarenin nlt olduğu fabrikanın ismi 
M 1. . k 1 k tl .. R yorlar. . _ _, lm . . B b . b rek 1 . ması Japo:ılarm yalnız Çinde değil, bU-

usso ınıye arşı. mem e e enru us Taymis b~mnkalesind dıyor ki : zıkruui cmıştir. u sn otn1 a et erı tUn pasifikte mevcut kanun ve nlı.am 
komünizminden kurtardıkları için, bü- İt:ılvnn tak\•İvc kuvvetlerinin harp tayyare 'havalanmadan evvel meydana unsurlnrını a1töst etmek lstiyen lhtiras-
yUk bir tnkdir duyuyordu. sahas:ı~nn \'nsıl ~lmasiylc İtalyan mukn- çıkarılmışsa <la tesbit edUemiyen yeni larını meydana koyduğuna kanidir. 

Harbin neticcaindc. yerleşeceğini sez- vcmetinin artmasına ra~mcn Yunan bir hareket neticesi olarak mezktlr tay- Nankin teşekkUlU hakikatte To'kyo-
4İikleri komünizrıi mi yoksa Almanya· kuvvetleri ilerlemekte devam ediyor)nr. yare tnhrip edilmiştir. nun Çin toprnkhınndn yerleşmiş bir te-
nın zaferini mi tercih hususundn ikinci- Göriccden kuş uçu~u 20 kilometre me- Son znmanlnrd; ~apılmış olan tahki- şekkü1ündcn başka bir .şey değildir. Ve 
ııinc temayül ettiklerini gi:zlemivorlnr<lı. fncdc olan Pogradcç Yunan ordusunun kat bir Alman Nazı grubunun bu tay- gayesi Japon lstilacılannın planlarına 
Bunlar komUniım ihtilalini servetlerini elindedir. A vlonyu ise galiba işe yara- yare fabrikasında çalışmakta olduğunu hizmettir. 
eJlerinden muhr.kknk alacağını. fakat mıyacnk hale gcldiğind<'n foılyanlar Ar- meyd~ çıka~ışlır. . . Milli Çin htikiimeti bu münasebetle 
galiplerin buna dokunmıya<"ağını düşü- mrııtlukla münnkalclcrini Droçtan yapı- M~, komısyonu~ fnalıyetıne devam neşrettiği tcblinmde diyor ki: 
nccek kr.dar g !ildiler. yorlar. Gelecek ı:ünlcrdc italy~lnrın etmeslnı talep etmlşlır. Korkuluk Naıık1n hUkUmetinin başın-

Orduya celine(" Aırru~~nın en iyi or- cenuhi Arn:ıvutluğu terkedc.rck lşkum- da b 1 V ... ...1 "ta b' t 
<!usu olanık kabul edılıyor ve erkfını ltt"'n rckı'lınclcı·ı' nıııhtcnıhldir. Bu fok- :lllllllllllHllllfllllllUlllllllllllllllllllUlllllllllll L: •• u. unan nntfl'~~ay !"' 1~ ~ ~n 

"' " - : haınıdır. Nan1dn reJimi Çın mılletinın 
harbiyesi son derece muktedir \e mües- -diroe Ayasarr.n:la Yummhl:ır tarafından : -enı• bıor Ame- ;: ve bütün dünyanın nazarında keenlem-

Cümhuriyet Halk Partisi 
umumi ıdare heyeti 
azalığına seçılen er 

x4x~----------------

B. Hasan .Ceşit 'J'anııııı ue Fethi ay münvaJ 
cfizal fara .. n ihap ol )ldular •• 

~~--~--~x4x:~~---------· 

Ankara 3 (A.A) - Haber aldığımıza de bugün toplanmıştır. Parti nizamna
görc Cilmhuriyet Halk Partisi idare he- mesinin 131 ve 132 inci maddr1eri hült
yeti ti:ı:asmdan Cevdet Kerim lncedayJ- münce her içtima senesi jçin y nidm 
nın mUnaknll\t vekill~d.ne ve Mümtaz teşkili icap eden haysiyet divanının e
~Jrn:cnin tica_rct v~killiğ~C' tayinleri çilmesi bu içtim<ıın ruznanı sini te kil 
~zenne paı:tinin mlinhal zalan umumi ediyordu. Yapılan intihap net'cesinde 
ıdarc heye~ tızalıklar~na Maraş mebusu nşnğıcla isimleri yazılı yedi hanın c-kse
Hasnn Rc~ıt Tankı_ıt ile Elfizık mebusu riyet kazanarak haysiyet divanı azalıilı-
Fcthi Altay seçilmışlcrdir · 'h . • na seçildikleri nn1aşılmış ve ıntı ap ne-

H?5:uı ~ıt. ~ankuttnn ~lfil eden tlcesi umumi hcye:te nrzedilme-kle celsc
parti mlifettişliğine <re Mardin mebusu ye nihayet verilmiştir. 
~~ Menemencioğlu tayin olunmuş. Doktor Mustafa Cantekin (Çorum), 
ur. • tsmail Kemal Alpsar (Çorum), İbrahim 
ffaySf]>et dİVGnl ÔZCISI Taif önldiren (Diyarbakır), Ali Rana 
da seçildL Tnrhan (tstnııbul) 1 'l\ığamiral Hakkı 
Ankara 3 (A.A) - CUmhurlyet halk Şinasi Erel (lstanbu1), Recep Pl"ke.r 

ptırtisi meclis grubu umumi heyeti Trab- (Kütahya), General Naci Eldeniz (Sey· 
ron mebusu B. Hamın Stı'kanm riyasetin- han). 

-·-·-·-·-· ·-·····-·-·-·- " ·-·-·- - -·-·-.._......~ 

Tekaüt kanununda ya
pılacak değişiklik 
--------------~-:s,.x:~--------~----~ 

Ankara 3 (Telefonla) - Tekaüt ka- lerl ile !stanbul mahalli idaresinde ve 
nununun 67 incl maddesi ve bu madde Ankara belediyesinden maaş alan me
lle 67 inci maddesine eklenmiş fıkrnlarm mur ve muallimlerden umumi muvnze
değ.iştirllmesl lıalclmıdaki kanun liıyıhn- neye dair hiunetlere veya umumi mu
sı endlmenlerden geçerek meclis ruz. vazeneden bu idarelere, ynhut bu dai.
nnmesine alınmıştır. L!iyıhanın aldığı relerin evvelce umumi mu.vazen~e ve 
son §ekle göre te"k::ıUt sandığı tC§kilatı Jdarelcrde geçen hizmetlen tekaüt ka
olınıyan millhak bUtçeli dairelerle hu- nunlarında derpiş edilen hizmet mUd
susi idarelerde ve mUlga şehir emanet- dcıtlerinin hesabında sayılacaktır. 
.. ··-· il L 1 1•1•mım1_1_1 __ , E •••• • •-•-• •••-•-a••-·-·-•-a • ,_,_,., 

Almanlar tütün ve kuru 
meyve alacaklar 

lstanbul 3 (Yeni Asır) - .Ankarada • ısl:ırda bulunduktan sonra şchrlm'-
~c gelen Alman ticaret heyeti, tUtU.n ve kunı meyYe a1mnk için burada alaka
darLırla mUzakerele.re başlamıştır:-6ir addediliyordu Evvelli insan unsuru· istimal etlilccektir. ~ yekün nddedilC'n blr tcşekkUlden başka 

;~1c:;;~~kv;~~~~r;;.aYz;::ı~~Sl~r~e'f:~~e~ik sa;clın~~r: i!tı~ı~;~c~-~~ :~~; - rikan yardımı ~ ~~~ t~ ~~;;ı~· ~7t:ır~d~:~si:~~~ -·-·-.--J·s-·-t·-a·-·D-·-b·-·U-·-}-d·-·-a-· -·-E·-·k-·-m·· .. -·-e· k. ···--
ilan c-dıl~ı~ı zaman gorulen ateııı. ııa- biçilmez. bir fa~da 1cAAil edecekti. Hal- § kü.lünü tanıyan her hangi bir devletle 
vaş cvkını ordudan almıştı. Askerler buki Yunanistan c1.:~urnnc müdafaası ve -.- § Çin münasebetlerini <lerhal l:csecektlr. 
evleri~den nldıH.arı mektuplard~ işçi kahrnmanlığiylc İtnlyan ordusuna in- ~İngilizlere geceleyin E Japonya Çindc ve pasifik denizinde iste-
yoklugundan urrıyatm mahvoldugunu, dirdiW. darbeler 8nyesinde bu faydayı § tG"'1areden f oto(lraf § diği kadnr entrikalnr çevirsin, Çinliler f • t 
dükk~nlannı~. mnğn~aları:ıı~v·iş. ~pn- en yüksek hadde çıkarmıştır. İtalyanla- - "'" - ih • f rl 1d d' k d h b Ja ) 
madıgından ıflasa dogru gıttıgını ogre- ra indirilen darbeler Oüçenin askerle- § alan ~ıeı veJtiyorıar E n aı za e e eı e. ınce~e a ar ar a 
nerek sıkınb içinde kalıyorlardı, Böy- rinde maneviyat bozukluğunu bir kat : Londra, 3 (A.A) - Amerika bil-~ kadevam e~ck ;mımd.edd17l~r ~· 71ıeakre 
Je Majino hattının gerisinde abl dura- daha nrttırarak kcndüerini toplamaları- § kümeti ~ccelcyin tn~areden fotoğ-: Vll.şaca an~-~ ':.1?~~ ır er.l beıra al ' 
caklnnn.. i !erinin başına gitseler daha na imkfın bırakınaınnktadır. § rnf alabilen bi.ı: t!Jctin lngiltercye ve-§ h~yct ye lllı<uct .ıııı;-:-jyet ga e ç a-

arttı 
~~---x•x----------~-

lstanbul 3 (Y (•n. A "lr • Ekıpelı: fiaü bugilndcn (dünden) itibarrn 30 para 
lyj dei(il miydi Genera\ Papagos ihtiyatlı ve az.imkar ~ rilmesinc karar vermiştir. On beşse-§ c ır. 

bir kumandan söhretini h!iizdir. Gene- : ne evvel keşfedilmiş olan bu Alet ge- : BtR BOMBARDIMAN 
zamla on iki kuruş on p~<lya ç.ıaarilml§ ve bu narh fuerinden satılmağa ba~ 
lanılml§tır. 

MANEVtY AT SIFIRA 
INMJŞTI 
Alman propogandası büyük bir hız

la faaliy('tte idi. Stuttgart haini Fer
(Jonnet h r gün kendilerine lngiliz as
kerlerinin karılnnnı Vt' kızlannı iw fal 
ettiiini ya7-ıyordu. 

Mücadele tnm manasiyle başladığı 
zaman artık maneviyat sıfıra inmişti. 

Falcat iyi sevk ve idare cdilseydiler yi
'lle iyi savaşırlardı. Maattessüf iyi sevki 
idare de mdkuttu. Son bir kaç sene için
de Fransada büyük bir değişiklik olmuş, 
nhlaki bir sukut, zevku aefa için hayva
ni bir tı-mnvül. vazife ve namusu istih
lnr umumi bir hal almıştı. 

BtR COK SUBAYLAR 
KAÇIYORDU 
Bunun neticc-şİ muharebede ortaya 

çıktı. Muhakkak bir çok kahramanlık
lar göst('rildi, bir çok subaylar vazifele
Yİnin bııcmdn cnn verdi. Fakat askerle
rini meydanda bırakarak otomobilleri
ne binip firarda sdiımet orayan subay
lar da çt..k oldu. Ve yine bir Çt>k su
bayların dn İşgal trhlikesi altında olan 
yerlerde bulunan ailelerini kurtarmak 
için askerlerini terk ettiği görüldü. Yine 
malümdur ki milyonlarca mülteci ordu
nun nakliyat ve harekiıtına mani olmak
la kalmamı'!. milletin büsbütün gözünü 
yıldırmıştı. Fransız maneviyatının kml
masındn bunun ne kadar mühim amil 
olduğunu izaha lüzum yoktur. Sanıyo-
Yum. 

ERK>..NI HARBtYE BOZUKTU 
Fran.'!ız hnlkı. Erkanı harbiyeye bü

yük bir itimat besliyordu. Fakat erkanı 
harbiyr, 'azifc-leri için fazla yaşlı in
sanlnrd ırı miirekkt'pti. Bunlar. geçen 
hnrptt'n beri yeni hiç bir şey öğrenme
' mi~ vr rahaılannı bozmak istemeyen in
sanlardı 1.t'h: tıına tecavüzden hiç ders 
nlmamı !ardı. C"t'phrde C "nller ba
na Lehistonın, Frunsız erk· ıı harbiye
sinin ta\' ivf'lerin: dinl!'mediV,i için, mağ
lup olduğunu söyleil"işlerdi Halbuki 
kendi taktikleri d~ hf hlı idi. General· 
ler, T c,rinisanide Alronnların Majino
ya taarruzlnnnı beklediklerini ve onu 
geçmeğe imkôn bulı.ın•yacaklarını aöy
Jemişlerdi. Fakat Majinonun lüzumsuz 
olduğu mt'ydana çıkınca ne yapacakla
rını şa•1rdılnr. 

M"jinonun üzumsuz oluşu fena bir 
~"ydi, fakat i~in asıl fenalığı bu fela
ketin maneviyatlannı tamamen sarsmış 
('lm<ı•ıvdı. 

- BİTMEDİ -

rnl Papagos, Beratı işgal etmek istiyor.. § ce vakti hedefleri tayin ve hasaratı § Tokyo 3 (A.A) - Japon askeri kay
Burnya vnrırsa Elb·•san tehlikeye düşe- : tesbit hususunda İngiliz hava kuv-E naklanndnn gelen haberlere göre japon 
cektir. Evctlerine çok kıymetli olacaktır. E tayyareleri Milli Çin hUkümetinin mer-

IUSSOLİNİNİN' NİYETİ :a ıııııııııııımııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııı:; kezi olan Çung Klng şehrini bombala-
Mussoliniyc geliııce, 0 Yunan mesele- mışlardır. Japonlar bu hava taarruzunda 

sini kendi kendine ve Hitlerin yardımı Dalıar ltareJıatı ve hiç bir mukavemete maruz kalmadıkla-

Makineye 
Verilirken 

olmaksızın halletmek niyetindedir.. Zi- general Degol.. !hı iddia etmektedirler. 
rn Almnnyadan imdut alacak olursa mih- J..ondra, 3 (A.A.) Hiir Fransızların • 
verde müsavi mevkie sahip olmak naza- istihbarat ajansı Jtl'Deral Degole aUedi- Amerllıa Cine ıoo mil· In,ilizler 
ri::~~{~;~ \~;~1~~~c~t;:~ılar üze- ~e;a~~~:!:~~ı_ta;;;~ı;t:;i-:t:· 1~:: yo~ dolaf' borç vel'iyo,... -•-
rinde aksiil/imelini tahmin etmek daha sunwı takdire şayan bir surette hareket Vaşı~gton 3 (A.A) - Çankayşe~ hU- GALLABAJIN ŞARK BOL· 
ttiic;tür .. Almanların tnnrruzlanru ingil- ctiiğtni ve hür Fransız kuvvetlerifo tam kümetinc 100 mllyon dolarlık istıkraz 
tere üzerine mi teksif edecekleri, Yakın bir miitabekat halinde olarak elinden açılması hakkındaki kanun layıhası kon- GESINDE TOPÇU fAA· 
arktn bir hareketi ilkbahara bırakıp bı- geleni yaptığını söylemiştir. , grenin ve Ayanın .satruı~ycttar .cncilmen-
rakınıyacakları bilinemez. Almanyanın j .,. d lerinde tasvip edilmiştir. Maliye nazın LIYETINE GEÇTiLER 
imdiki hiicumlnrı Jngiliz limanbnna ve stanlJaJda ... arı yer e Morgen Tav bu husustu izahat vererek 
~emilcrinc mütc\cccihtir. Çünkü batın- bil' eV yandı.. efem.iştir ki! Kahire 3 (A.A) - Salı günü neşredi-
lan her gemi Süveyşc dnha a7. J..·uvvet lstanbul 3 (Yeni Asır) - Geceleyin -lstediğim itimat reyini aldım. Mbm- len resmı tebliğ 30 teşrinisani gecesi 
göndem1ck demektir. &rıyerde meydan sokağında yangın çık- kün olan sUratle Çin hUkU.metile bir iti- Kassaba mıntakasında yapılan hareldt 
Yunanistanın askeri z.-Ucrleri, İngiliz mış, Uç katlı bir ev ynnmıştır. lMname imzalayacab'lm. hakkında §imdi alınan tafsilattan anla-

deniz ve hava kuvvetlerinin galebeleri --•-·- ~·- §ıldığına göre alındık1arJ evvelce bildi-
Almanyanın cenubu şarki Avrupada R d k • G • ·ı k Ü f rilen esirlerden maada devriyemiz bir 
sevkülceyş mevkiinı güçleştirmiştir. Di- omanya a l son erı gı me IJ ra ı kamyon tnhrip etmiştir. müsademenin 
((er taraftnn bu zaferler Balkanlarda k l • ... h "'d • f / l Jt l vuku bul duru yerde 11 dlişman cesedi 
bnrp belfısına tutulmnmış olanlann"istik- an 1 ar ya•ı a ıae• az a O an a yan .sayılmıştır . .ı-> uya dilşUrü.len İtalyan 
lfıllcrine merbutiyl':tlerini arttırmıştır. l ..J fan l..[arı.1 motosikletC'i ~ruhundan üç motosikletçi 
Önilmüzdcki aylarda Bitlerin İngiltere- eruen aonra il esir edilmış, ayrıca yedi mot.o.siklet bir 

İni?'İltereye dün
kü taarruzlar -·-

HASARAT VE ZAYiAT AZDIR 
Londra 3 (A.A) - İngiliz hava neza

retinin bu akşam neşrettiği tcl>liğ: 
Bugün İnglltcrcnin şark ve cenubu 

şarki bölgeleri tize.rinde mtinferit dilf" 
man tayyareleri tarafından uçuşlar ya
pılmıştır. Bu tayyarelerden bazılan 
Londra mınUıknsı üzerinden uçarak el· 
vara bombalar atml§lardır. Susseka 
kontluğu ile şarki İngiltere ilzerine de 
bombalar atılmiştır. Hasar ve zayiat 
azdır. --·--1 ngiitereue gönderilen 

Amerikan taggareıeri 
ye karşı hUcuırilnrını arttırmasını bek- mikdar, teçhizat, mitralyöz esliha ve 
liyebiliriz. Her halde 1942 ilkbaharı için Londra 3 (A.A) - Royter ajansının Nevyork 3 (A.A) - Nevyork TaY")ıis milhimmat Jğlinam edilmiştir. Gallaba- 60 PiLOT 30 TELSiZCi 

TARAFINDAN GETiRiLMEKTE 
. VE TESLiM EDiLMEKTEDiR 

yakın şarkta <.'Ok ıPUhim kara ve hava Moskova muhabiri bildiriyor: gazetesi tnglllz san.sörllnden bahseden tın §lll'k bölgesinde topçumuz yeniden 
kuvvetleri tnhşidinc ihtiyacımız olduğu- Tas ajansının blr telgrafına göre, Ro- bir yazısında diyor ki: faaliyete geçmiştir. Sair cephelerde iş-
nu unutmamalıyız. manyada demlr muhalızlar tarafından 1ng0iz sansörU elindeki kuvveti hava- arlı değer bir hareket olmamıştır. 

D.EYJj TEJ .. GRAFJN YAZDIKLARI öldürUlen Mngriyarunun mezan başın- disJerin düşman eline geçmesine mani --•--
Deyli Telgraf gazetesi diyor ki : Mus- da milli köylll partisi reisi B. Manyonun olmaktan başka bir sebeple kUllanma- ff b" 1 

c.>lininin Arnavutluktnki vaziyeil dil- söyledi''•i nutuk Runıen .sansörU tarafın- A 'kal ,__ I b t ah ava ucum arı Baltimor, 3 (A.A) - Amerikan pilo._ 
ı k . b' rf 6 mıştır. men ı o.ıs.uyucu ar azı e • lnrından Hudchlnson İngiltcreye mun· 

ze tme için ilmıtsızce ır gayret ısa et- dan tayycdilmi.-..; ... , Manyo, demokrasi hiirlere ra~mcn vnziyetten tamamen ha- ı 'L.-kl k ı~-- dır ş· d' k ~~ ı; taznmen Amerikan tayyarelerinin top u mcsini u\! eme .. cu.ı.:;ı · un ıye a- uğrunda hayatını feda eden Magriyaro- berdnr edilmektedir. Baı.ı gUIUnç haber-
daı: geçen :-rck?yıı~ hul~ t;u~.ı;::: b' yu methetmiştir. Profesör Yorganın ha- lerln bildirilmesi menedilmiş olsa bile BiR MEMlEKETIN MUKA· ~~Y~:ı:!s~:u:l~:~~n~!:ğu~ı:n:: 

Son ~.cşrm sıyası ':azı~·ct.te m!' ım ır tırasını hllrmetle anarak miltevefia pro- bunlar bildirilmeğe şayan olmıyacak Je- Atlantiktcn geçirilerek İngiltereyc gö-
tahavvul husule gctinnıştır. Hıtler bu- {esörlin RU"""n 1-''lt11-nne hı·zmetlerı'ni d ehemmı'yetsı'z <>e ı-.ıır· Bu gU VEMETINI KIRACAK KUO· ·· A d ··ıt r·kl dı~ h ı ""'" 11.u uı u rece e ~ Y t:'rn • - 1 türüldüklerini söylemiş ve .şunlan ilave 
~n vrupa a mu c 1 er ara gı a - beyan etmlştlr lUnç hikayeler arasında biri şudur: 
de çizmesi altında ulan Macnrista':1, Slo: LEJYONER. POI tS Yunanlılar İtalyanlar tnrafından Ar- RETTE DE"ILOIR etmiştir : el 
vnkya ve Romanyadan bnşka kımseyı ... lı Her tayyaı·ede iki pilot ve bir telsiz 
bulrunamıştır. Hitlerin muvaffak~etsiz- lLGA EDll..Dt nnvutlukta bırıılolan bir ço'k harp mal- Madrlt, 3 (A.A) - Ya gazetesinin bulunmaktadır. TesJimat Amerikalı, tn-
liğinc en mUhim sebep olarak Y~nan Berlin 3 (A.A) - D. N. B. Ajansı bil- zemesl meyanmda tanklar da ele geçir- Londra muhabiri hava hUcumlannın ha- giliz ve Kanadalı olmak üzere taluniı eıı 
nıuvalfnkıyctleri gösterilebilir. diriyor: mişlCTdir. Bunları tecrlibe ettikleri za- li hn1.ır şekliyle bir memleketin muka~ 60 pilot ve 30 telsizci tarafından ya,,ıl-

İtnlyan taarruzu mihveri bUyUk bir Demir rnuhafi:ı:lar reisi ve başvekil nınn birinci vitest-c beş, ikinci viteste vemctini ~.ırma~ yetecek kudrette ol- maktadır. Her pilot ayda bir defa ' <:-
sarsıntıya u~atnn Yunanistanın azim- muavini Horya Sima ihtilald0 n sonra on kilometre olduğunu ve geri sürati .nuıdı!Wu yazmnktndır. Muhabir yazısı- makta ve vapurJa dönmektedir. Lo k· 
kAr rnUdafoasiyle karşılaşmıştır. İtalyan teşkil edilen Lejyoner polisi ilga etmiş tecrilbe ettikleri zaman da bu silratin na şöyle devam etmektedir : hed Hudson tipinde fevkalade seri bo~11-
filosu Tnrantoya tıkılmıştır. Sulh temin ve bu suretle vaz.i.Eeslni tamnmlamıştlr. birden altmıı,ı ~ilometreye fırladığını Bu harbm devamınca edindiğim tcc- bardımnn tnyyarcleri ilk partide tesl.ı~ 
edilinceye kadar düşmana daha bir ~k hayretle gtlrmU§lerdir. rübeJcre göre bugünün havacılığı bir edilmiştir. Tayyarelerin hepsi ingilıı 
ağır darbeler indirmek icap edecektir .• miz bizi ilkbaharda ·yapacağımız taar- -•-- memleketi bUyük mikyasta kanştıracak tayyare meydanlarına inmektedir. 
Diğer taraftan Almanlar İngiltereye ha- ruzlara hazırhyacaktır. M A R E ~ A ı, kudrette ise de bu kudret o memleketin 
va hlicum1annı arttırmışlardır. Sutaınp- Ayni pzeteye ıöre Hitler Mussolini- PE•Eu .. ;" n aıtj•YADA mukavemetini kıracak ve o memlekeil , rip etmek için maruz kaldıkları nıU~ 
ton, Nazi bombalarının en yakın kurba- nin imdadına ıiclerse İtalyanın ınütte- .& ft .PSH~ IW harp harici kılacak kadar değildir .• En JAtı iz8ha kAfidir. Taymis nehri üzcrın-
nıdır. Fakat hava hUcumlarlyle İngiliz filderle ayn bir sulh yapmasına manı Marsilya 3 (A.A) - Dün akşını VI- bUyUk bombalan bile betonarmeye kar- de bulunan vesaiti nakliye trenlere 
cesaret ve. mukaveınetlnl dU$manm kır- 0~ i(iD' İtalyan kuvvetlerini AJmao şiden hareket eden Mareşal Peten bu '1 bir ~ yapamamaktadu. Bu da tay- mahsus köprUden hiç biri kullanılaınd 
maımıa imk.An yoktur. Hava kuvvetleri- u.atnW aıtma alacaktlr. sabah Man;il,yaya muvasalat .anı,tır. ~aredlsm muvuaie :rollaran• ivb tab- hale aetirilememiatir. 


